Usnesení ze 76. zasedání rady městyse
konaného dne 13. 03. 2014 v kanceláři starosty městyse v Doudlebách nad Orlicí
Rada městyse:
1. Schvaluje:
a) Na základě dokumentů předaných Státním okresním archivem v Rychnově nad
Kněžnou zařazení lávky na Bělisku přes řeku Divokou Orlici do majetku Městyse
Doudleby nad Orlicí. Zůstatkovou hodnotu pro zařazení stanoví finanční výbor.
b) Zveřejnění záměru prodeje pozemku č. parc. 1556 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
c) Uzavření smlouvy s Projekční kanceláří Ing. Josef Veselý z Chocně na projekt výměny
vodovodního potrubí v části ulice Jiráskova.
d) Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku č. parc. 811/1 v k.ú. Doudleby nad Orlicí
o rozměrech 5,5 x 15 m.
e) Rozpočtové opatření č. 2.
f) Prominutí poplatku ze vstupného z kulturní akce s názvem Hasičský bál, která se bude
konat 29. 03. 2014.
g) Uzavření Dohody o členství v jednotce sboru SDH mezi Městysem Doudleby nad Orlicí
a panem Denisem Müllerem.
h) Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na činnost z rozpočtu městyse těmto
jednotlivcům, organizacím a sdružením: TJ Baník Vamberk (volejbalový oddíl), TJ
Sokol Doudleby nad Orlicí, Základní organizace Českého svazu chovatelů Doudleby
nad Orlicí, Místní organizace Českého rybářského svazu Kostelec nad Orlicí, MO Svazu
tělesně postižených v ČR Vamberk, Centrum pro zdravotně postižené CZP Rychnov
nad Kněžnou, Svaz dobrovolných hasičů – mladí hasiči Doudleby nad Orlicí, Vlastimil
Dvořáček – vytrvalostní běh Doudleby nad Orlicí.
2. Seznamuje:
a) S žádostí šesti občanů Doudleb nad Orlicí o odkup jednotlivých částí pozemků
z parcely č. 1556 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
b) S žádostí ……………………………………………………………………………., o pronájem části
pozemku č parc. 811/1 v k.ú. Doudleby nad Orlicí.
c) Se sdělením firmy Ekola České Libchavy s.r.o. týkajícího se termínu vylepování
známek na svozové nádoby.
d) S žádostí o byt ……………………………………………………………………………………..
e) S žádostí velitele SDH o schválení použití prostředků z fondu obnovy hasičské
techniky.
f) S pozvánkou na krajské setkání Svazu měst a obcí ČR pro představitele měst a obcí
Královéhradeckého kraje, které se bude konat dne 10. 04. 2014. Setkání se zúčastní
starosta městyse.
g) S pozvánkou na vyhlášení nejúspěšnějšího sportovce Královéhradeckého kraje za rok
2013. Vyhlášení se zúčastní starosta městyse.
h) S žádostí o příspěvek na osobní asistenci pro …………………………………….
i) S žádostí o příspěvek na provoz Hospice Červený Kostelec.

3. Jmenuje:
Komisi pro otevírání obálek účastníků výběrového řízení a pro výběr nejvýhodnější
nabídky na akci „Výměna oken v domě čp. 143“ v tomto složení: členové komise - Ota
Kopsa, Ing. Miroslav Dolek, Ing. Jan Fetters; náhradníci: Jiří Skalický, Jaroslav Suchomel,
Karel Dvořák.
4. Předává:
a) Žádost o byt ……………………………………………………………………………………………………..
k projednání komisi zdravotní a sociální.
b) Žádost velitele SDH o schválení použití prostředků z fondu obnovy hasičské techniky
k projednání VZ ZM.
c) Žádost o příspěvek na osobní asistenci pro …………………………….. finančnímu výboru.
d) Žádost Hospice Červený Kostelec o příspěvek na provoz k posouzení finančnímu
výboru.
5. Souhlasí:
S konáním kulturní akce s názvem Hasičský bál, která se bude konat 29. 03. 2014.
6. Vyslovuje souhlasné stanovisko:
K návrhu o uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse v částce 15 000,- Kč na
pořízení přenosného rentgenu do Oblastní nemocnice v Rychnově nad Kněžnou.

Zapsal: Jiří Skalický

………………………..……………………….
Jiří Kaplan, starosta městyse

………………………..………………………….
Jiří Skalický, místostarosta

